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ESTATUS 1 DISTRIBUCIÓ
DELS MAMIFERS CARN~VORS
A LA CONCA DEL RIU GAIA
Al Joan MWialet, perque cada racó d'aquest riu i la vida que hi bull, són teus.
Jaume Solé i Herce
C.H.N.C.B.

o. AGRAIMENTS
Les caracteristiques del3 estudis de distribució
requereixen la col.laboració d'un gran nombre de
en
menys grau les seves
naturalistesa que
dades de CamP, fent el treball mes c0mPlet. Destaquen
M. Sendra, M. Domingo, F. Pares, X. Tanco, Sr. Millan,
T. Bara i F. Aguilar.
El Sr. Palacios, de la Secció Territorial de la Direcció
General del Medi Natural, va deixar-nos fer un extracte
de captures cinegetiques de la temporada 91-92.
El veterinari Cristian Gortazar gran coneixedor de les
guineus, ens ha aproximat una diagnosi de les seves
dolencies.
Per acabar volem agrair la seva col,laboració a tota
aquella gent que viu a la Conca com F.Armengol,
Sr.Solé, F. Governa, i d'altres pagesos, cacadors o
pastors, amb qui hem parlat de la fauna i dels seus
canvis. Amb ells encara hem reviscut el campeig de les
Ilúdries amb les seves cries.
Durant la realització de part del treball s'ha gaudit
d'una ajuda de la Diputació de Tarragona.

mediterranis litorals a uns altres eminentment
continentals. Sistematicament I'estudi s'inicia I'any 91 i
transcorre fins a les acaballes del 92, mostrejant-se tots
sectors i biotops de la conca,
A rhora de planificar el treball, $'han delimitat diferents
sectors amb criteris principalment geolbgics i botanics
(fig,3),
orograf,a i la manca de
han donat
algunes diferencies en el grau de prospecció d'aquests
sectors. ~l~
reflecteixen
diferents aspectes de
la comunitat
estudiada, Principalment es donen les distribucions i I'estatus de cada especie i en
dades sobre ecologia trafica i de
alguns
casos
poblacions,

1. INTRODUCCI~
L'any 1986 s'inicien visites a la conca del Gaia per
recopilar dades referides a la fauna. Despres de consultar les publicacions existents referides a les diferents
classes vertebrades, e s considera insuficient la
informació escrita sobre aquest territori. Aqui sorgeix el
plantejament d'un treball integrat vers la fauna
vertebrada, d'aquest aquí s'exposen els resultats
obtinguts referits als mamífers carnívors (Familia Canids,
Fam. Mustelids i Fam. Viverrids). Respecte I'estudi de
la mastofauna, a la bibliografia hom ha trobat treballs
generals de distribució d'especies inclosos dins d'estudis
de zones geografiques molt extenses. Aixiapareixien ,
El poblament dels grans mamífers a Catalunya.
1 Carnívors (RUIZ, 1990) o el volum 13 de la Historia
natural dels PPCC dedicat als amfibis, reptils i mamífers.
L'interes general de la fauna de la Conca, el dóna la
confluencia d'especies propiament mediterranies i
d'altres de distribució més septentrional, de tipologia
centroeuropea, propies de la Catalunya humida. Aquest
fenomen es dóna gracies a la gran varietat de biotops
des del nivel1 del mar als IOOOm, i d'un clima i vegetació

Fig 7: Marc geografic.

BLOC 1 : Es marquen aquells SECTORS on I'especie
ha estat constatada personalment,
amb
dada
bibliografica o a través d'una informació verbal de primera font.
BLOC 2 : Marquem aquells AMBIENTS on pot
generalment trobar-se I'especie. Per les ubiquistes sera
més informatiu, mentre que les generalistes podran observar-se arreu.
-(E) Ambients forestals : pinedes, alzinars i rouredes.
-(R) Ambients rupicoles i cavernícoles.
-(Rb) Ambients de ribera que inclou ambients aquatics
puntuals.
-(Arb) Ambients arbustius i oberts, incloent els
diferents estadis de recuperació del bosc.
-(Ant) Ambients rurals, agrícoles i antrbpics.
BLOC 3 : Indica I'abundancia i I'estat de conservació
de les poblacions
1- Especie raríssima o en perill d'extinció.
2- Rara o amenacada.'
3- Escassa.
4- Població moderada, distribució restringida.
5- Població moderada, distribució amplia.
6- Especie abundant i ben distribuida.

5. DISCUSSIÓ
1) Guineu (VulPes VUlPes). Molt abundant en tata
la comarca, es distribueix en tot tipus de biotop.
Preferentment ais paisatges agricoies en COntaCte amb
un alt grau
boscoso torrents, on es refugia. Especie

d'antropofilia, ha estat el carnivor més obsewat; fins i tot,
quasi capturan! un individu famelic entre els sectors 2 i
3, que presentava tots els símptomes d'estar infectat pel
virus causant del brom o "moquillo". També s'ha obsewat
un individu al sector 4, sense pel en tota la cua,
segurament a causa de la sarna sarcbptica (Sarcoptes
scabie?. La temporada de cacera 91-92 es la van declarar a Medi Natural la captura de 80 individus, 60 dels
quals als sectors 4 i 5. La utilització de llaqos en la seva
captura és cada cop més generalitzada, s'han pogut
constatar en un vedat i en dos mesos 40 captures.

2 ) Mostela (Mustela nivalis). A causa de la dificultat
de detecció, tant d'excrements com d'individus vius, ha
estat després de la llúdriga I'especie amb menys cites.
Presenta una distribució discontínua al mapa.
Possiblement, tampoc sigui molt abundant, i es relaciona la disminució de les seves poblacions amb I'augment
en la utilització de pesticides per I'agricultura. S'han
detectat en 5 ocasions a la dieta de diferents parelies
de ducs (Bubo bubo), éssent el carnivor més predat a
I'area d'estudi per aquesta rapinyaire nocturna (SOLE,
en prensa).
3 ) Turó (Mustela putorius). Especie molt localitzada
a la zona mediterrania catalana en algunes zones
muntanyoses poc alterades (RUIZ, 1991). Malgrat que
no apareix a la
bibliografia,
s'ha
constatat l a seva
distribució, amb una
població que ocuparia
la conca alta del Gaia
i la cap.calera del riu
Corb a la Conca de
Barbera, com a mínim.
Es detecta sempre
lligat als cursos
d'aigua, no apareix en
aquelles zones on la
pressió humana és
més alta o on l a
qualitat de les aigües
d i s m i n u e i x .
L'observacio
d'individus no es rara,
en algunes zones i fins
i tot un exemplar va
entrar en una granja i
es va emportar una gallina, de la qual més
tard varem trobar les
restes a les rodalies.
La darrera captura
coneguda és I'any
1987 a Rauric.
4) Fagina (Martes foina). És una especie generallsta
Quees d~str~bue~x
per tot arreu, en qualsevol hab~tat.Les
densitats alt& es traben a leS zones de garriga i
bosc del sector 2. En general, apareix a la majoria de
zones forestades i en d'altres agricoles amb torrents

darreres observacions d'un exemplar I'any 1990 i
d'algunes restes localitzades (BARA & BRULLES com.
pers.), tan pensar en la presencia d'algun individu
divagant al marge de I'extinció.
Sens dubte, les característiques citades farien
d'aquest riu un indret idoni pera la reintroducció i control d'exemplars si s'hagués de donar aquesta possibilitat
a Catalunya.
7 ) Gat mesquer (Genetta genetta). Amb
requeriments de tipus mediterrani, el trobem arreu,
ocupant principalment les zones forestals i les garrigues.
També s'han trobat individus en zones extensament
conreades, pero sempre amb torrents propers. Tendeix
a utilitzar com a letrines els marges dels penya-segats
damunt del riu, encara que també se'n localitzen en
balmes i a les parts altes de serres desforestades. S'han
constatat dos individus atropellats. En les poques
analisis d'excrements real-zades, destaca un escurcó
(Vipera latasti) de quasi un metre de longitud.

6. RESUM

Fig 2: Ambients
proxims. Molts cops ha aparegut en cingles compartits
amb d'altres predadors i fins i tot freqüentment amb el
duc, citat a la bibliografia com a controlador de les seves
poblacions (DONAZAR, 1989).
5 ) Toixó (Meles meles). Trobat arreu, no presenta
moltes limitacions ecologiques i ocupa tot tipus d'habitat.
La temporada de caca 91-92 es declara la captura de
20 exemplars. També s'han trobat caus i latrines en
penya-segats sota nius de grans rapinyaires com I'aguila
daurada (Aquila chrysaetos), 1' a. perdiuera (Hieraetus
fasciatus) i el duc (Bubo bubo), on aprofita probablement
com a comensal les restes d'alimentació que poden
caure.
6 ) Llúdria (Lutra lutra). Es cita a la bibliografia fins a
I'any 85 (RUIZ et GOSALVEZ, 1988). Després de
:realitzar diverses enquestes s'ha recopilat informació de
l a captura d'uns 20 individus fins I'any 1970 als sectors
1,2 i 3. Tres d'aquestes amb finalitat culinaria i la resta
capturades vives al mateix tram 'es destinarien a
zoologics.~la majoria al comer$ de pells. La població
es queda ai'llada amb la construcció de I'embassament,
i després d'aquest període de captures a finals dels anys
70 segurament només queden alguns individus com a
població reductiva. Malgrat tot, I'ai'llament que presenta
gran part de la llera del riu, I'existencia d'una població
piscicola nombrosa i la presencia del cranc iberic
(Austropotamobius pallipes lusitanicus), junt amb les

El present treball tracta els parametres de distribució
de 3 farnílies de marnifers detectats a I'area d'estudi. Els
canids (1 especie), mustelids (5 sps.) i els viverrids (1
sp.), no s'ha constatat la presencia del gat salvatge (Felis
catus) (amb una població a les veines muntanyes de
Prades), segurament per I'elevat grau d'humanització de
la conca del Gaia i per la manca de grans zones
inalterades.
En referencia a I'estatus de les poblacions, destaquen
les importants densitats de guineu, gat mesquer i toixó
i la disminució d'especies com la mostela, avui ja forca
rara. Se cita la presencia fins fa poc temps d'una
població de Ilúdria (avui al marge de I'extinció) i
I'existencia d'una població de turó, fins ara no citada; que
revaloritzen la importancia mastologica de la conca.
Respecte a les distribucions en els diferents sectors,
s'observa una relació en la disminució del nombre
d'especies presents respecte a I'augment de l a
humanització del medi. Així apareixen totes les especies
(7) al num.2, aquest el menys alterat i amb menys
pressió humana. Per contra als num.4 i num.5 (zona li: ',
toral, amb el maxim d'humanització) només apareixen 5 :;. . :
especies. Totes les especies detectades poden explo- . '
tar el biotop que representa el bosc de ribera, mostrantse de gran importancia i interes per algunes especies i
com un element integrador de tota la resta de biotops
de la conca estudiada.
El present estudi evidencia la importancia faunística
de la conca del riu Gaia. Aquesta rnanté encara una notable representació de la comunitat de mamífers
carnivors típica dels ecosistemes mediterranis.
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Turó o Fura (Mustela putonus)

Fagina (Martes foina)

Toixó (Meles rneles)

Gat rnesquer o geneta
(Genetta genena)

